
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Н А К А З  

Від 26.10.2018 року  м. Трускавець                 № 124-А  

 

Про  організацію  роботи  щодо   

профілактики  правопорушень   та   

запобігання  дитячій  бездоглядності 

серед  учнів  закладів загальної 

середньої освіти 

 

 З метою організації роботи щодо профілактики правопорушень та 

запобігання  дитячій бездоглядності серед  учнів  закладів загальної середньої 

освіти  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити Заходи відділу освіти Трускавецької міської ради  щодо 

профілактики  правопорушень  та  запобігання  дитячій  бездоглядності  серед 

учнів закладів загальної середньої освіти на 2018-2019 навчальний рік 

(додаються). 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста Трускавця: 

2.1. Забезпечити виконання Заходів відділу освіти Трускавецької міської 

ради. 

2.2. Розробити відповідні заходи загальноосвітніх навчальних закладів на  

2018 – 2019 навчальний рік  . 

2.3. Інформувати відділ освіти Трускавецької міської ради про виконання 

Заходів до 15.12.2017 та 30.05.2018. 

3.  Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу 

освіти Р.Гуняка. 

 

 

Начальник відділу освіти      О.Лобик   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             



  Додаток 

                                                                                                                                             до наказу відділу освіти 

Трускавецької міської ради  

                                                                                                                                        від  26.10.2018  № 124-А 

 

Заходи  

відділу освіти Трускавецької міської ради  

щодо профілактики  правопорушень  та  запобігання  дитячій  

бездоглядності  серед  учнів  закладів загальної середньої  

освіти на  2018-2019 навчальний рік 

 

1. Організувати роботу з неблагополучними сім’ями, а також розробити 

механізм негайного реагування на  факти  бездоглядності дітей  з метою 

недопущення їх втягнення у злочинну діяльність 

Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р. 

 

2.  Залучати співробітників відділів поліції Головного управління Національної 

поліції у Львівській області, відділу-служби у справах дітей міськвиконкому до  

участі у проведенні правових всеобучів для учнівської молоді та їх батьків 

   Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р. 

 

3. Організовувати проведення «Тижнів правових знань» у  загальноосвітніх  

навчальних закладах з метою профілактики правопорушень та  популяризації  

правових  знань  у  середовищі  учнівської  молоді 

      Відділ освіти 

Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р. 

 

4.  Проводити роботу щодо виявлення дітей з девіантною поведінкою та 

схильних до суїцидальних проявів, а також недопущення  їх участі в соціальних 

мережах у групах смерті 

    Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р. 

 

5. Сприяти участі педагогічних працівників у проведенні Всеукраїнського 

рейду «Урок» з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів 

загальноосвітніх шкіл,  а також виявлення дітей, які не розпочали навчання в 

навчальних закладах, та усунення причин і умов, що сприяли цьому 

Загальноосвітні навчальні заклади 

                                         

6. Залучати до гурткової роботи загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р. 

 

 



7.  Вживати заходів щодо подальшого розвитку шкільного самоврядування 

та волонтерського руху в навчальних закладах міст, як форм громадського 

виховання толерантності особистості та набуття учнями життєвого досвіду 

Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р. 

 

8.  Організувати індивідуальну корекційну роботу з педагогічно 

занедбаними дітьми та підлітками, які вже скоїли протиправні дії 

Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р 

 

9. Забезпечити  проведення  у  навчальних  закладах  тематичних  заходів  

інформаційного, освітнього  та  виховного  характеру з питань профілактики 

правопорушень, запобігання бездоглядності серед учнівської молоді (лекції, 

бесіди, зустрічі  за  круглим  столом, правові  конкурси, ігри, змагання, тощо) 

Загальноосвітні навчальні заклади 

2018-2019 н.р. 

 

10. Проводити конференції, семінари, тренінги для педагогічних працівників 

з питань профілактики правопорушень, запобігання бездоглядності серед 

учнівської молоді   

ММК відділу освіти 

2018-2019 н.р. 

 

 

 

Начальник відділу освіти       О.Лобик   

 


